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Save the date voor
Support 2020
Goed nieuws, volgend jaar
vindt Support weer plaats!
Noteer je ook alvast 13 t/m 16
mei in je agenda? Er staat
weer veel te gebeuren, alvast
een tipje van de sluier:
uiteraard zijn er weer
testparcours voor de rollers,
een sportvloer, klein
hulpmiddelenplein,
vakantieplein en theaters met
interessante presentaties...

Lees verder

Vicair BV

Weer natgeregend? Met dit rolstoelkussen zit je snel
weer droog. Probeer het zelf!
De herfst is in volle gang en dat is duidelijk te merken. Er is flink
wat regen gevallen in Nederland de afgelopen weken. Met zoveel
regen is het bijna onmogelijk om je rolstoelkussen droog te
houden. De Vicair O2 rolstoelkussens zorgen gelukkig voor wat
minder ongemak na een flinke regenbui.
Lees verder

Else Klomps - Columniste

Better take care!
.
Onlangs maakten mijn lief en ik een vliegreis. Het verloop op het
vliegveld zelf, de transfer naar het vliegtuig: perfect! Maar op de plaats
van bestemming is mijn rolstoel nergens te bekennen. Ja, daar komt
eindelijk iemand met mijn rolstoel aanschuiven... Zielsgelukkig maak ik
de overstap naar mijn eigen maatwerkstoel. Lekker op eigen rolletjes
naar de uitgang van het vliegveld. Op rolletjes? Vergeet het maar!

Lees column

Tiltechniek B.V.

Zelfstandigheid: een groot goed
Stel.... je bent gezellig naar een verjaardag geweest en het is laat
geworden. Je wilt naar bed, echter heb je hiervoor hulp nodig. Je
partner slaapt en moet wakker gemaakt worden. Super wanneer je
zelfstandig naar bed en naar het toilet kunt, zonder dat hulp van
anderen nodig is. Toch?
Lees verder

SupportBeurs nl - Redactie

Leuke wandelroutes ook begaanbaar met scootmobiel
of rolstoel
.
De herfst is aangebroken. Dat betekent frisse lucht en goudkleurige
bladeren. Dit is hét seizoen voor een wandeling door de prachtige natuur.
Maar dat is niet altijd even makkelijk. Zeker niet voor mensen die
kampen met een lichamelijke beperking. Daarom hebben wij speciaal
voor jou een paar mooie wandelroutes verzameld...

Lees verder

Lagooni BV

Zelfstandig douchen voor de allerkleinsten...
“De Lagooni ziet er leuk uit, zeker in mijn lievelingskleur paars”.
Ook voor kinderen vanaf circa 0.90 meter ontwikkelde Lagooni
een handbewogen douche-toiletrolstoel.

Lees verder

BURUGO - Columnist

Wat heb jij?
.
Als roller moet je hem met enige regelmaat voeren. De ‘wat heb jij?’
conversatie. Als je in een rolstoel zit ben je blijkbaar verplicht om aan
iedere willekeurige en wildvreemde vragensteller te melden wat je
allemaal hebt. ‘Wat heb jij?’ ‘Hoezo?’ (soms durf ik ‘hoezo?’ te vragen)
‘Je zit toch niet voor niets in die rolstoel?’ (gaat het dan verder) Je kunt
dan uiteraard gewoon geen antwoord geven, want...

Lees column

Sunrise Medical B.V.

Duwen was nog nooit zo makkelijk met de unieke
Empulse R20
.
De R20 duwondersteuning vergroot de mobiliteit van zowel de gebruiker
als begeleider. De elektrische duwondersteuning is licht van gewicht en
vouwt eenvoudig mee met de rolstoel. Wil je zelf hoepelen? Geen
probleem! Dit kan direct zonder af te koppelen en zonder extra gewicht.

Lees verder

MantelzorgNL

Dag van de Mantelzorg 2019
Zondag 10 november is het voor de 22ste keer de 'Dag van de
Mantelzorg'. Een speciale dag in het jaar voor de 4,4 miljoen
Nederlanders die het hele jaar door zorgen voor iemand die zij lief
hebben. Dat zorgen lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Een dag
om even de schijnwerpers te plaatsen op al die mensen die het hele jaar
door zorgen voor een ander!

Lees verder

Agenda

Dag van de Mantelzorg 2019
Een dag waarop mensen verrast worden die zorgen
voor een ander.

Meer info

Bekijk & lees ook op SupportBeurs nl:
> Een hulphond: iets voor jou?
> Gaat de gemeente meebetalen als ik een mantelzorgwoning
wil neerzetten?
> Verhuizen en WMO: niet gemakkelijk!
> Gehandicaptenparkeerkaart gaat digitaal met een app

E-healthweek 2020
Ga naar agendaoverzicht
Centraal staat het vergroten van kennis en
vaardigheden op het gebied van digitale ondersteuning
in de zorg.
Meer info
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